
Az új Pp. alkalmazásának 
tapasztalatai a szellemi 
alkotásokkal kapcsolatos 
perekben és nemperes 
eljárásokban.
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Hőskorszak (2000-2008)
- 150-200 db/év ügyérkezés
- Ismerkedés a közösségi védjegyjoggal
- Az áruhamisításos ügyek dominanciája
- Szocialista állami vállalatok privatizációja 
nyomán kialakult védjegyviták

A gazdasági válság korszaka (2008-2014)
- Az ügyérkezés megfeleződik
- Beköszön az Internet

Válság utáni korszak (2015-2018)
- A domain névvel és internetes használattal 
kapcsolatos jogviták dominálnak

Az új Pp. hatálybalépése (2018. január 1.)
- Az ügyérkezés drasztikus visszaesése
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Új Pp., új irányok:

- Hatályosított európai szabadalmak
- A szerzői jog mint az iparjogvédelmi jogok 
alternatívája
- Üzleti titok és know-how (2018. évi LIV. 
törvény)
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„Az a bíró, aki 
2018. január 1-jét 

követően nem 
talál legalább öt 

okot a keresetlevél 
visszautasítására, 
nem tanulta meg 

az új Pp.-t.”

(Ismeretlen bírósági 
vezető)
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Érkezett és visszautasított iparjogvédelmi 
bitorlási keresetlevelek száma

Érkezett Visszautasított



"A keresetlevél érdemi részében fel kell tüntetni:
a) a bíróság ítéleti rendelkezésére irányuló határozott kereseti kérelmet,
b) az érvényesíteni kívánt jogot a jogalap megjelölése útján,
c) az érvényesíteni kívánt jogot és a kereseti kérelmet megalapozó tényeket,
d) az érvényesíteni kívánt jog, a tényállítás és a kereseti kérelem közötti összefüggés levezetésére vonatkozó

jogi érvelést, és
e) a tényállításokat alátámasztó és rendelkezésre álló bizonyítékokat, bizonyítási indítványokat az e

törvényben meghatározott módon." [170. § (2) bekezdés]

A keresetlevél záró részében fel kell tüntetni:
a) a per tárgyának az értékét, valamint a meghatározásakor figyelembe vett tényeket és jogszabályhelyet,
b) a bíróság hatáskörét és illetékességét – ha az ügyben külföldi elem van, a joghatóságát is – megalapozó

tényeket és jogszabályhelyet,
c) a megfizetett illeték összegét és megfizetési módját, vagy az eljárási illeték megfizetésének hiányában a

költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelmet, illetve jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli
mentesülés esetén ennek alapjául szolgáló tényeket és jogszabályhelyet,

d) a nem természetes személy fél perbeli jogképességét, a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy és
a meghatalmazott perbeli képviseleti jogát megalapozó tényeket és jogszabályhelyet, és

e) a záró részben feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékokat. [170. § (3) bekezdés]
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Visszautasítási okok megoszlása (2018-2019)
Határozott kereseti kérelem [170. § (2) a)]

Érvényesíteni kívánt jog [170. § (2) b)]

Jogot és kérelmet megalapozó tények [170. § (2) c)]

Jogi érvelés [170. § (2) d)]

Bizonyítékok [170. § (2) e)]

Hatáskört, illetékességet megalapozó tények és a 
jogszabályhelyek [170. § (3) b)]
Jogképességet, jogi képviseletet megalapozó tények 
és jogszabélyhelyek [170. § (3) d)]
Keresetlevél mellékletei (171. §)



• Szt. 19. § (1) A szabadalmi oltalom alapján a 
szabadalom jogosultjának – a szabadalmasnak –
kizárólagos joga van a találmány hasznosítására.

• Szt. 19. (2) a) A kizárólagos hasznosítási jog alapján a 
szabadalmas bárkivel szemben felléphet, aki engedélye 
nélkül előállítja, használja, forgalomba hozza, illetve 
forgalomba hozatalra ajánlja a találmány tárgyát 
képező terméket, vagy e terméket ilyen célból raktáron 
tartja vagy az országba behozza.

• Szt. 27. (2) A szabadalmas a bitorlóval szemben - az 
eset körülményeihez képest – a következő polgári jogi 
igényeket támaszthatja:

• f) követelheti a kizárólag vagy elsősorban a 
szabadalombitorlásra használt eszközök és 
anyagok, valamint a szabadalombitorlással érintett 
termékek lefoglalását, meghatározott személynek 
történő átadását, kereskedelmi forgalomból való 
visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve 
megsemmisítését.

„Kérem, hogy a bíróság
◦ állapítsa meg, hogy az alperes azzal, hogy a 2018. 

január 7-je óta az „ADOTTMÁRKANEVŰ” 
macskanyalogató kézikészüléket forgalmazza és 
hasznosítja, bitorolja, a … 387 lajstromszámú
szabadalmat.

◦ tiltsa el az alperest a találmány (szabadalom) 
szerinti, és azzal ekvivalens áruk forgalmazásától.

◦ rendelje el az alperes mindenkor cégkivonata 
szerinti szék- és telephelyén fellelhető, a 
szabadalombitorlásra használt eszközök és anyagok 
valamint a

szabadalombitorlással érintett termékek lefoglalását.” 

Törvényi tényállási változó (nem határozott)
Történeti tényállás szerinti érték (határozott)

A kereseti kérelem akkor nem határozott, ha a 
petitumban törvényi tényállási változó marad, vagy a 
változó értelmezésre szoruló értékkel kerül kitöltésre.

A határozottság zsinórmértéke: gyakorlatiasság
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Visszautasítási okok megoszlása (2018-2019)

Érvényesíteni kívánt jog [170. § (2) b)]

Jogot és kérelmet megalapozó tények [170. § (2) c)]

Jogi érvelés [170. § (2) d)]

Keresethalmazat esetén a 170. § (2) bekezdésben
foglaltakat keresetenként kell teljesíteni [170. § (4)
bekezdés], emiatt ez a három visszautasítási ok
gyakran egyszerre merül fel, mert – az akár
valóságos, akár látszólagos – halmazatban lévő
keresetek közül csak az egyik van kimunkálva (a
keresethalmazat I. kockázata).

A kereset megalapozó tényeket csak akkor elegendő
egyszer feltüntetni, ha azok az egyes keresetekre
nézve nem térnek el [BDT2018. 3916.]



Valódi keresethalmazat 

[173. § (1) bek.]

◦ Tárgyi és személyi is

◦ A keresetek ugyanabból vagy - ténybeli és 
jogi alapon - összefüggő jogviszonyból 
erednek 

◦ A keresetek között nincs olyan, amelynek 
elbírálása más bíróság kizárólagos 
illetékességébe tartozik

Látszólagos keresethalmazat 

[173. § (2)-(3) bek.]

◦ Csak tárgyi

◦ A keresetek ugyanabból a jogviszonyból 
erednek,

◦ A keresetek között nincs olyan, amelynek 
elbírálása más bíróság hatáskörébe vagy 
kizárólagos illetékességébe tartozik, és

◦ Több alperes esetén valamennyi keresetet 
valamennyi alperes ellen indítják.

A keresethalmazat II. kockázata: a kétfajta keresethalmazat között a perköltség
viselése szempontjából fontos különbség, hogy a tárgyi keresethalmazatban lévő
egyes keresetek elutasítása arányosan csökkenti a pernyertesség arányát.



• A felperes egy nemzeti és egy európai uniós védjegyoltalmat érvényesíti; az 
oltalom alatt álló megjelölések és az áruosztályok azonosak (valódi tárgyi 
keresethalmazat). 

• Az alperes az írábeli ellenkénkérelmében érdemi védekezést ad 
elő, viszontkeresettel az EU-s védjegy törlését, de elsősorban az eljárás 
felfüggesztését kérti a nemzeti védjegy megsemmisítése iránti eljárás 
befejezéséig, amit a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt megindított. 

• Mit tesz a bíróság? Felfüggesztheti-e az eljárást részlegesen, csak a nemzeti 
védjegyre vonatkozóan, és folytathatja-e a EU-s védjegy bitorlásának tárgyalását? 

„Ha az eljárás felfüggesztésére okot adó körülmény kizárólag valamely kereseti 
kérelemmel vagy kereseti kérelem elkülöníthető részével kapcsolatos, de az eljárás a többi 
kereseti kérelem vagy a kereseti kérelem elkülöníthető része tekintetében folytatható, és 
azokban részítélet hozható, a bíróság a perfelvételt lezáró végzés meghozatalát követően a 
felfüggesztésre vonatkozó rendelkezéseket csak az érintett kereseti kérelmek vagy a kereseti 
kérelem elkülöníthető része tekintetében alkalmazza” [128. § (6) bekezdés]”



• A keresetlevél egységes egész, azt a perindítás szakaszában sem lehet keresetenként
elkülönített módon kezelni [Pp. 176. § (3) bek.], ezért nem lehetséges a keresetlevelet tárgyi 
keresethalmazatok esetén részeire bontani akkor sem, ha az alperes csak egyes keresetek 
tekintetében terjeszt elő akár az alaki, akár az érdemi védekezés feltételeinek megfelelő 
nyilatkozatot. Nincs rész-bírósági meghagyás. (CKOT 2018. 05. 02. - 1. sz.) 

• „A perfelvétel látszólagos tárgyi keresethalmazat esetén is valamennyi keresetre 
egyidejűleg kiterjed.” [183. § (2) bekezdés].
o A perfelvételi szakban a feleknek valamennyi keresetre meg kell tenniük perfelvételi 

nyilatkozataikat, még a látszólagos keresethalmazat esetében is.
o A perfelvétel csak akkor zárható le, ha ennek feltételei az összes – akár 

látszólagos, akár valóságos halmazatban lévő – keresetre [183. § (2) bek.] és a 
viszontkeresetre/beszámításra is teljesülnek; a perfelvétel részleges lezárását a Pp. nem 
ismeri (CKOT 2018.06.20-21. - 43. sz.)



A perfelvétel lezárása



• Tehát a perfelvételi szakban a részleges felfüggesztés kizárná a perfelvétel lezárását. 
Vagyis ha a keresethalmazatban olyan jog van, melynek érvényessége előkérdési 
eljárásban tisztázandó, akkor a teljes keresethalmazat tárgyalását megállítja, ha a 
felfüggesztés a perfelvételi szakban történik meg („Mérgező jog”- a keresethalmazat 
III. kockázata). 

• A tárgyi keresethalmazat kockázata:
- Közösségi (európai uniós) jog és a nemzeti jog keresethalmazata (Kockázat: 

egységes felfüggesztés).
- Lajstromozott jog és nem lajstromozott jog keresethalmazata (Kockázat: 

egységes felfüggesztés).



• A személyi keresethalmazat kockázata:

- Az egyik alperes külföldi és a kézbesítés nehézkes. (A perfelvétel nem zárható le 
addig, amíg a perfelétel (írásos szakasza) erre az elperesre is végig nem fut; 
kockázat: a perfelvétel tárgyalás halasztgatása.)

- Az egyik alperes külföldi és a bíróság a joghatósági kifogásának részben helyt 
ad; a perfelvétel lezárása előtt meg kell várni a részleges megszüntetés jogerejét. 
(A perfelvétel nem zárható le addig, amíg a perfelétel (írásos szakasza) erre az 
elperesre is végig nem fut; kockázat: a perfelvétel tárgyalás halasztgatása.)
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tárgyi keresethalmazat személyi keresethalmazat

tárgyi és személyi keresethalmazat nincs keresethalmazat

Valódi keresethalmazatok (minta: 
100 db védjegybitorlási keresetlevél; 
2017-2019) 

• Igen gyakori az érvényesített 
védjegyoltalmak halmozása.

• Gyakori az ilyen tárgyi 
keresethalmazat a 
szimpla,  egytényállásos ügyekben 
is. 

• Ha a felperes több releváns 
védjegyoltalommal 
rendelkezik, akkor általában azok 
mindegyikét érvényesíti (sokszor 
szükségtelenül).

• A tárgyi keresethalmazat 
alkalmazása egyenes arányban áll a 
jogérvényesítő vállalkozás 
tőkeerejével.



• Minden ügynek két bírája van:
- „Az első bíró”, azaz a jogi képviselő, aki 

első szakemberként találkozik a jogvitával 
és dönti el, hogy miként peresíti azt.

- „A második bíró”, azaz a bíróság, aki a 
jogi képviselő által elé hozott jogvitát 
elbírálja. 

• „Az első bíró” hibája a keresetek 
szükségtelen halmozása, ami a régi Pp. 
alatt büntetlen maradt, az új Pp. alatt 
azonban már komolyabb kockázattal jár.

• A felesleges keresethalmozás két tipikus 
oka:

- Az erőmutatás, a sokat akarás, „jól 
mutassuk meg neki” attitűd.

- A félelem, a (szakmai) bizonytalanság, „a 
valamelyik kereset csak bejön” attitűd.

Forrás: https://wetalktrade.com/

https://wetalktrade.com/�


Perfelvételi tárgyalás 
kitűzése további írásbeli 
előkészítés nélkül [187. § b)].

20%

Perfelvételi tárgyalás 
kitűzése előtt további 
írásbeli előkészítés 
elrendelése [187. § a)].

80%

A háromféle perfelvételi mód [187. § a)-c)] alkalmazása



Az új Pp. szerinti becsült, és a régi Pp. szerinti pertartamok 
összehasonlítása – és a 2019-es tények (10 ügy alapján)

Ítélet (átlag 259 
nap)

Perfelvételi tárgyalás (átlag 185 nap)



• „A bíróság a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntésének megváltoztatására irányuló 
kérelmet nemperes eljárásban - az e törvényben foglalt eltérő rendelkezések alkalmazásával 
- bírálja el. Azokra az eljárási kérdésekre, amelyeket e törvény eltérően nem szabályoz, a 
Pp. szabályait a nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel és a bírósági polgári 
nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes 
eljárásokról szóló törvénynek a bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó általános 
rendelkezéseit kell alkalmazni.” [Vt. 79. §; Szt. 88. §; Szjt. 41/D. § (5) bek.; Kjkt. 134. §; 
Innovációs tv. 40. § (5) bek.]. 

- Vt.; Szt.…
- Pp.
- Nemperes tv. (A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó 
szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. 
Törvény)

Az SzTNH döntéseinek felülvizsgálata iránti nemperes eljárás



• „Az eljárásban kérelmező az eljárást kezdeményező személy, kérelmezett, akivel szemben az eljárást 
megindítják.” [Nemperes tv. 1. § (2) bek. ]

• „Az eljárás nem különül el perfelvételi és érdemi tárgyalási szakra.” [Nemperes tv. 1. § (3) bek. ]

Akkor ez az egységes eljárás vajon egy folyamatos perfelvételi vagy érdemi eljárás? Melyik 
eljárási szak részletszabályait alkalmazzuk és hogyan?

• „Azokat az eljárási cselekményeket, amelyek megtételét a Pp. a perfelvételt lezáró végzés 
meghozataláig teszi lehetővé, az elsőfokú eljárás befejezéséig lehet megtenni.” [Nemperes tv. 1. § (3) 
bek. ].

• „Az elsőfokú bíróság a Pp. érdemi tárgyalásra vonatkozó szabályai szerint tart tárgyalást”. Vt. 89. §
(1) bek; Szt. 98. § (1) bek.]

• A nemperes eljárást nem helyes a perfelvételi szaknak megfeleltetni, mert a „perfelvétel” célja a 
jogvita kereteinek meghatározása [Pp. 183. § (1) bekezdés], amire itt nincsen szükség, hiszen a vita 
kereseteit az SzTNH eljárása, illetve a megváltoztatni kért döntés kijelöli, és ez a keret a Vt. 91. §
(4) bekezdése [Szt. 100. § (4) bekezdése] értelmében nem bővíthető.

Az SzTNH döntéseinek megváltoztatására irányuló nemperes eljárás



A bíróság gyakorlata:

• A tárgyalásig terjedő szakaszra a Pp.-nek a perfelvételi szakra vonatkozó általános rendelkezéseit 
[Pp. 183-189 §§] és a perfelvételi iratokra vonatkozó szabályait [Pp. 199-203. §] alkalmazzuk a Vt.; 
Szt.-ben írt, illetve a nemperes jellegből következő elérésekkel. 

• Tárgyalást a Pp.-nek az érdemi tárgyalásra vonatkozó szabályai [Pp. 223-224. §] szerint, a Vt.; Szt.-
ben írt eltérésekkel tartunk. Például:

- A Pp. 187. § a)-c) pontjai szerinti perfelvételi módok nem értelmezhetők a nemperes 
eljárásra. A bíróság a megváltoztatási kérelmet az tárgyalásra való idézéssel együtt közli a 
kérelmezettel (a régi Pp. szerinti séma érvényesül). 

- Négyiratos rezsim [megváltoztatási kérelem, írásbeli ellenkérelem, válaszirat, viszontválasz; 
Pp. 199-202. §]

- Az irat előterjesztése és kézbesítése a Pp. 203. § szerint történik. 
- Irat csak bírósági felhívásra terjeszthető elő, az ennek megsértésével előterjesztett irat 

hatálytalan.[203. § (1) bek.]
- Nincs perfelvétel lezárás.

Az SzTNH döntéseinek megváltoztatására irányuló nemperes eljárás
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